Hej bilklubbar,
Nu är det drygt en vecka kvar tills sportbilsfestivalen drar igång! Med detta
utskick vill vi ge Er klubb lite mer information om helgen, allt för att göra Er
vistelse i Orsa så trevlig som möjligt.
Vi har gjort en liten film, som en välkomsthälsning till Orsa Sportbilsfestival.
Den hittar Ni via länken: https://www.youtube.com/watch?v=g8ohGHcH53Y
eller på www.orsasportbilsfestival.se Sprid den gärna via Era hemsidor och kontaktnät!
Antal anmälda bilar och ankomsttid
För att planera Er plats på festivalområdet är det bra att vi som arrangörer har en uppfattning om hur
många ni blir från respektive klubb eller region. Festivalen öppnar för besökare klockan 10.00 på
Tallhed, Orsas flygfält. Det tar ca 10 minuter att åka från Orsa till Tallhed. Önskvärt är att bilklubbarna
anländer i samlad trupp till festivalområdet mellan 08.30 – 09.30 för att lotsas in på rätt plats.
Senast den 23 juni önskar vi därför att klubbens kontaktperson via mail info@driveracademy.se
meddelar oss ungefärligt antal bilar samt ankomsttid.
Klubbarnas kontaktpersoner hittar Ni på hemsidan www.orsasportbilsfestival.se
Till Er som anländer på fredagen
För Er som anländer på fredagen vill vi påminna om att besöka Biltema mellan 15- 19 då klubbarnas
alla medlemmar kan hämta sin välkomstpåse (innehållande bland annat program och intressanta
erbjudanden från bygden). Biltema hälsar Er välkomna genom att bjuda på kaffe och kaka. För Er som
anländer på lördagen finns er välkomstpåse att få på festivalområdet.
Festivaldagen den 27 juni
Festivalen öppnar för besökare klockan 10.00 på Tallhed, Orsas flygfält. Det tar ca 10 minuter att åka
från Orsa till Tallhed. Önskvärt är att bilklubbarna anländer i samlad trupp till festivalområdet mellan
08.30 – 09.30 för att lotsas in på rätt plats. Kaffe och smörgås finns att köpa på plats när Ni anländer.
Bilklubbarna ingår i festivalen och det är bara trevligt om Ni vill sätta upp flaggor/ bord/tält för
försäljning av klubbartiklar och göra reklam för Er klubb.
Festivalens bästa bilklubb och bästa bil utses traditionsenligt av auto motorsports redaktion.
Bilklubben förbereder presentation av sina bilar och sin klubb.
Lunch och fika finns tillgängligt på festivalområdet under hela dagen.
Festivalen stänger vid 16.00 och om inte något annat anmälts stannar klubbarna kvar till dess. På
festivalområdet finns möjlighet till att äta middag (speciellt för klubbarnas deltagare) efter
festivalens stängning. Denna middag behöver inte förbokas. Detta för att underlätta planeringen
inför kvällens aktiviteter.
På lördagskvällen erbjuds två evenemang. Båda sker på samma plats, Udden Orsa Camping.
- Allsång med Kalle Moraeus med gäster kl: 19.30 - 21.00 Bokning av biljetter sker på:
www.prmedia.se/index.php/maessor-evenemang/allsang-med-kalle-moraeus
- Rock på Udden Rockbandet Brian Marston Band med legendariska bandmedlemmar från Shanes,
Skifs & Blåblus, Little Gerhard, Jerry Williams band. Startar kl 21.00 på Orsa Bowling och McGregors
Sportbar, Udden i Orsa. Restaurang med trevlig pubkänsla, brett ölsortiment och sportbarsmeny.
Kombinera musik, god mat, trevligt umgänge och bowling. Boka bord och banor redan nu på
0250-462 00. Entré 100 kr.

Vi får vara med om en helt vanlig sommarkväll i Orsa!
Söndag – cruising längs Siljan
Söndagen erbjuder en cruising vid Siljan med underbara vyer och trevliga stopp längs vägen.
På Leksand Sommarland avslutas cruisingen och sportbilshelgen med ett lunchstopp där Ni kan välja
att äta på en av deras tre olika restauranger. Vill ni visa upp Er bil under lunchen är Ni välkomna att
köra in och parkera i parken!
Återkom gärna med frågor och behöver Ni råd inför bokning av boende, kontakta oss så hjälps vi åt
att hitta rätt för ert behov.
Vi ser fram emot denna festivalpremiär - detta är en början på ännu en stark dalatradition. Hela Orsa
välkomnar Er!
Varma hälsningar från Orsa genom
/ Veronica Moraeus
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